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MKI meet duurzaamheid in de keten

MKI is onderdeel van een groter systeem

MKI neemt naast CO2, 10 andere milieubelastingen mee

MKI zet aan tot circulaire oplossingen

Beoordelen en inschrijven met MKI is eenvoudig

MKI biedt altijd ruimte voor verbeteringen

MKI is herbruikbaar



Identificeer impactvolle productcategorien



Bepaal contractvorm



Neem MKI als eis, gunningscriterium of 
combinatie van beide mee



Bepaal de scope van de MKI



Bepaal of MKI wordt uitgevraagd op product-
of contractniveau



Stel eisen aan de MKI en LCA
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Stel een referentieberekening op



Bepaal verificatie eisen aan MKI



Bepaal contractmanagement op MKI



Leg keuzes duidelijk vast in de leidraad
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De review van een aanbestedingsleidraad voor publicatie.
EcoReview leest de leidraad door de ogen van een inschrijver en 
onafhankelijk LCA deskundige. Wij highlighten alle onduidelijkheden en 
mogelijkheden voor een ongelijk speelveld en geven suggesties hoe deze
te voorkomen zijn met aanvullingen en aanpassingen. 

Voorkomt onduidelijkheden bij inschrijvers, ongelijk speelveld en vertraging. 
Stimuleert een eerlijke EMVI aanbesteding op duurzaamheid
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2 EMVI zwaartepunt analyse 

Hoe bepaal je de hoeveelheid gunningsvoordeel per EMVI criterium? 
EcoReview heeft hier een tool voor ontwikkeld die inzicht geeft
Na ontvangs van inschrijvingen kan de effectiviteit met dezelfde tool worden 
Gemeten. 





3 Tender begeleiding 

Begeleiding bij het duurzaam aanbesteden vanaf het begin? 
EcoReview begeleidt provincies, gemeenten en waterschappen. 



4 EMVI monitoring effectiviteit
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Per project kan bekeken worden wat de effectiviteit is geweest. 
Daarnaast bieden we een dashboard service die de effectiviteit van 
de projecten over een tijdspanne heen meet. 
Dit geeft inzicht voor de duurzaamheidsmanager, inkopers en project managers
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Bepaal contractmanagement op MKI
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